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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran 

yang didasarkan pada hasil uji analisis statistik penelitian dan 

pembahassan pada bab sebelumnnya. Saran yang diberikan penulis 

ditujukan kepada lembaga atau institusi terkait baik kepada guru dan juga 

penelitian selanjutnya. 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa  

1. Ditemukan ada hubungan signifikan positif kecerdasan emosional, 

komitmen organisasi dengan kepuasan kerja guru-guru SMA Negeri di 

Kota Kupang.  

2. Ditemukan ada hubungan signifikan positif kecerdasan emosional dan 

ketiga aspek kecerdasan emosional (aspek penilaian dan ekspresi 

emosi (diri sendiri dan orang lain), penggunaan emosi dan 

pengontrolan emosi) dengan kepuasan kerja guru-guru SMA Negeri di 

Kota Kupang. 

3.  Ditemukan ada hubungan signifikan positif komitmen organisasi dan 

ketiga aspek komitmen organisasi (aspek komitmen afektif, komitmen 

berkelanjutan dan komitmen normatif) dengan kepuasan kerja guru-

guru SMA Negeri di SMA Negeri di Kota Kupang.  

4. Ditemukan tidak ada pengaruh interaksi kecerdasan emosional, 

komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja ditinjau dari jenis 

kelamin guru-guru SMA Negeri di Kota Kupang.  

5. Ditemukan ada pengaruh interaksi kecerdasan emosional terhadap 

kepuasan kerja ditinjau dari jenis kelamin guru-guru SMA Negeri di 

Kota Kupang.  
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6. Ditemukan tidak ada pengaruh interaksi komitmen organisasi terhadap 

kepuasan kerja dtinjau dari jenis kelamin guru-guru SMA Negeri di 

Kota Kupang.  

7. Ditemukan tidak ada perbedaan kepuasan kerja ditinjau dari jenis 

kelamin guru-guru SMA Negeri di Kota Kupang.  

Hasil penelitian menunjukkan kecerdasan emosional dan komitmen 

organisasi yang kuat maka akan semakin kuat pula kepuasan kerja guru-

guru SMA Negeri di Kota Kupang. Penelitian ini mempunyai beberapa 

kelemahan, yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan di Sekolah 

Menengah Atas di Kota Kupang sehingga tidak bisa digeneralisasikan di 

semua sekolah yang berada di Nusa Tenggara Timur khususnya dan 

Indonesia pada umumnya karena karakteristik setiap tempat tentu berbeda. 

Kedua, penelitian ini tidak secara spesifik menjelaskan pengaruh antara 

indikator setiap variabel bebas terhadap indikator setiap variabel terikat, 

karena secara statistik penelitian ini hanya berfokus pada analisis korelasi 

berganda dan analisis varians dua arah (two-way ANOVA).  

 

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Lembaga/Institusi Terkait 

1. Dapat mengembangkan kecerdasan emosional dan komitmen 

organisasi dengan cara membuat program pelatihan atau 

seminar mengenai pentingnya kecerdasan emosional dan 

komitmen organisasi kepada guru-guru dalam bekerja demi 

merasakan kepuasan kerja dan pencapaian tujuan pendidikan 

sekolah. 

2. Penting untuk mengadakan evaluasi kerja baik mingguan atau 

secara bulanan untuk dapat mengetahui apa keluhan atau 

hambatan guru-guru dalam melaksanakan tugas dan 
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tanggungjawab mereka, misalnya tekait dengan kurangnya 

pengendalian emosi saat menghadapi siswa yang nakal, 

belum dapat mencapai tujuan pengajarannya dan sebagainya. 

Dengan demikian guru dapat diberikan masukkan-masukkan 

dalam hal emosi yang dirasakan dan bagaimana 

menggunakan serta mengontrol emosi tersebut. Selanjutnya, 

dengan adanya ikatan emosional guru dapat merasa nyaman 

dan  terlibat dalam organisasi serta dapat terus melaksanakan 

kewajibannya dengan baik. Oleh karena itu, melalui evaluasi 

bersama, maka diharapkan dapat meningkatkan kepuasan 

kerja guru. 

 

5.2.2 Bagi Guru 

1) Guru harus dapat memaksimalkan pengembangan kecerdasan 

emosionalnya, misalnya melalui pertemuan untuk diskusi 

bersama dengan sesama guru untuk bertukar pendapat dan 

memberikan masukkan-masukkan yang positif dalam 

meningkatkan kecerdasan emosional dan mendorong sesama 

guru dalam berkomitmen terhadap pekerjaannya untuk 

peningkatan produktifitas pendidikan di sekolah, sehingga 

kepuasan kerja dapat dirasakan. 

2) Guru harus meningkatkan kesadaran dalam diri sendiri 

mengenai pemahaman terhadap emosinya, yakni kemampuan 

untuk memahami orang lain lewat emosi yang diungkap secara 

verbal maupun non verbal, sehingga dapat mengembangkan 

empati juga terhadap orang lain, dan kemudian guru dapat 

memelihara komitmen organisasinya sehingga dapat 

merasakan kepuasannya dalam kerja. 
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3) Guru harus meningkatkan penggunaan emosinya dengan 

peningkatan ketekunan melaksanakan tugas-tugas yang sulit, 

meningkatkan emosi positif bila berhadapan dengan murid 

yang membangkang sehingga dapat bertindak dengan baik 

karena emosi yang positif dapat lebih memahami orang lain 

juga dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan 

tugas sebagai guru, dan guru akhirnya dapat memelihara 

komitmen organisasinya sehingga kepuasan kerja dapat 

dirasakan. 

4) Guru harus meningkatkan pengaturan emosinya, misalnya 

dapat mengendalikan emosi dalam menghadapi kesulitan 

terkait tugas pengajaran, dan dapat menetralisir emosi dengan 

cepat saat sedang marah sehingga guru dapat merasa nyaman 

bekerja dan kepuasan kerja dapat tercapai 

5) Guru harus mempertahankan keterlibatan dan kenyamanannya 

dalam organisasi, misalnya dengan tidak mencampuri masalah 

pribadi dengan pekerjaan, dan bersikap positif terhadap rekan 

guru lainnya dengan demikian guru dapat merasakan 

kepuasannya dalam bekerja.  

6) Guru harus memelihara keanggotaannya dalam organisasi, 

yakni dengan tetap bekerja sekalipun ada tawaran kerja yang 

lebih baik, selanjutnya guru dapat mengalami kepuasan  kerja. 

7) Guru harus terus menjaga kesetiaannya dalam bekerja, 

misalnya tetap memiliki inisiatif kerja bila diberi tugas-tugas 

baru, dan memperioritaskan pekerjaan di sekolah daripada 

pekerjaan pribadi, sehingga guru dapat merasakan kepuasan 

kerja.  



150 
 

8) Antara guru laki-laki dan guru perempuan dapat terus menjaga 

kepuasannya dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan 

kinerja dan mencapai keberhasilan akademis. 

 

5.2.3 Bagi Penelitian selanjutnya 

1. Untuk peneliti selanjutnya mungkin dapat menambahkan 

variabel lain yang memiliki hubungan dengan kepuasan kerja 

seperti kepemimpinan, kepribadian, dan lain sebagainya.  

2. Peneliti selanjutnya mungkin dapat memperluas area penelitian 

dengan menambah Sekolah-sekolah Menengah Atas lain yang 

tidak saja berada pada wilayah kota tapi bisa untuk wilayah 

kabupaten atau propinsi.  

3. Peneliti selanjutnya mungkin dapat memperluas area penelitian 

ke Sekolah-sekolah Menengah Atas kejuruan dan swasta.  

4. Peneliti selanjutnya juga mungkin dapat memperluas area 

penelitian ke jenjang pendidikan lainnya misalnya, Sekolah 

Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Perguruan Tinggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




